
ئەم زستانه ساڵمەتیی کۆمەڵگای وێلز بپارێزین
ئەم نامیلکەیە سەبارەت بەو کارانەیە کە هەموومان دەتوانین ئەنجامی 

بدەین   بۆ ئەوەی زستانی ئەمساڵ کۆمەڵگای وێلز بە بپارێزین و خۆشامن 
ساڵمەت بین. 

هەموومان دەمانەوێت ئەم پەتایە بنبڕ ببێت بەاڵم هێشتا بوونی هەیە و خەڵک تووش 
دەکات. پێکەوە دەتوانین  یەکرت بپارێزین. 

ئەگەر ڤاکسینی کۆڤیدت کوتاوە، سپاست دەکەین. ڤاکسین ژیانی زۆر کەسی ڕزگار 
کردووە و بوەته هۆی ئەوەی زۆربەی ئەو کەسانەی که تووشی ئەم نەخۆشیە دەبن 

زۆر به سووکی بیگرن و پێویستیان بە چارەسەروەرگرتن له نەخۆشخانە نەبێت. 

 بۆ کوتانی ڤاکسین هەرگیز درەنگ نەبووە. تەنانەت ئەگەر کۆڤیدت گرتووە هێشتا 
گرنگە بۆ پاراستنی زیاتری خۆت ڤاکسین لێبدەیت.

زستانی ئەمساڵ ڤاکسینی بەهێزکەر دەکوتین. ئەگەر شیاویت بۆ لێدانی ڤاکسینی 
بەهێزکەر تکایە لە کاتی دابینکردنیدا بیکوتە بۆ ئەوەی دڵنیا ببیتەوە که خۆت و 

خێزانەکەت بە تەواوی لە هەمبەر ڤایرۆسەکە پارێزراون. 

ڤاکسین باشرتین ڕێگەیە بۆ ئەوەی 
بتوانین لە بەرامبەر ڤایرۆسدا له 

خۆمان بەرگری بکەین. 



شتی تریش هەن کە دەتوانین ئەنجامیان بدەین بۆ ئەوەی زستانی ئەمساڵ 
خۆمان و خێزانەکەمان بپارێزین. 

تا زۆرتر لەم کارانە ئانجام بدەین باشرت دەتوانین لە باڵوبوونەوە و گواستنەوەی کۆڤید 
ڕێگری بکەین.

هەمووکاتێک ئەم کارانە ئەنجام بده:

ئەگەر هەرکام لە نیشانەکانی کۆڤیدت هەیە ئەگەر زۆر سووک و 

خەفیفیشن، خۆت کەرەنتین بکە و وەختێک بۆ دایینی تێستێک ڕزێرف 

بکە.  بۆ ڕێزرڤی تێستی کرۆنا دەتوانی پەیوەندی بکەی به 119، یان له 

 COVID 19 NHS ڕێگەی ئۆنالین یان له ڕێگەی ئەپڵیکەیشتنی

ڕێزێرڤی بکەی. 

ئەگەر جوابی تێستەکەت پۆزەتیڤ بوو بۆ ماوەی 10 ڕۆژ خۆت 

کەرەنتین بکە. 

لە شوێنە گشتییه داخراوەکان و له نێو ئامرازەکانی گواستنەوەی گشتی 

ماسک ببەستە. 

له کاتی چونه  ژوورەوە بۆ نێو بینا و شوێنە داخراوەکان و بەشداریکردن 

لە بۆنە و ئاهەنگەکاندا NHS COVID Pass بەکار بهێنه. 

بەردەوام دەستەکانت بشۆ و خاوێنیان بکەوە و لە کاتی کۆکە و پژمەدا 

بە دەستامڵ یان ئەنیشکت بەر دەم و لووتت بگرە. 



لە دەرەوە دیدار و چاوپێکەوتن بکە.  ئەگەر لە شوێنی داخراودایت 
درگا و پەنجەرەکان بکەوە بۆ ئەوەی هەوا خاوێن بێتەوە و ڤایرۆس کۆ 

نەبێتەوە.  

بۆ ئەوەی تووشی ڤایرۆسەکە نەبیت و باڵوی نەکەیتەوە ژمارەی ئەو 
کەسانەی کە لەگەڵیان چاوپێکەوتن دەکەی کەمرت بکەوە و هەروەها 

کاتێکی کەمرت لەگەڵیان بەسەر ببە. 

دوو جار لە هەفتەدا و هەروەها لەو ڕۆژانەدا کە چاوپێکەوتنت هەیە
 تێستی ڕەوتی جانبی بدە.

ئەگەر دەتوانیت مەچۆ سەر ئیش  وکارەکەت و لە ماڵەوە کارەکانت 
ئەنجام بده. 

مەودای کۆمەاڵیەتی بپارێزە

داوای یارمەتی بکە لە ڕچەگرانی تەماس

ئەگەر پێویست بێت خۆت کەوەنتین بکەیت لەوانەیەڕچەگرانی تەماس 
پەیوەندیت پێوە بکەن بۆ ئەوەی ڕێنامییت بکەن و پێت بڵێن کە ئایا لە 

گەڵ کەسێک که کۆڤیدی هەیە تەماست هەبووە یان نه. ڕەنگە ئەوان 
لە ڕێگەی کورتەنامە، ئیمەیل یان تەلەفۆنەوە پەیوەندیت پێوە بکەن. 

ئەگەر ئیمکانی هەیە:



یارمەتیامن بدە بۆ ئەوه  ی یارمەتیت بدەین: ئەم زستانە بێوەی ببە سەر

بە هۆی کەشوهەوای ساردی زستان و بوونی ئەنفڵۆنزا هەمووکات زستانەکان کاتێکی 
 ،NHS زستانی ئەمساڵ ئەم پەتایە گوشاری زیاتر دەخاتە سەر .NHS قەرەباڵغە بۆ

بەاڵم تۆ دەتوانی یارمەتیامن بدەیت.

دەرمانه بێڕەچەتەکان لە ماڵەوە دابنە نەکا نەخۆش بکەویت. هەندێک دەرمان وەکوو 
پاراسیتامۆل و ئیبوپرۆفێن بۆ چارەسەرکردنی زۆربەی ئێشه کەم و سووکەکان زۆر باشن و 

 هەروەها دەتوانن پلەی 
گەرمای لەش که بە هۆی سەرماخواردنەوە بەرز بووەتەوە دابەزێنن.

ئەگەر هەست دەکەی نەخۆشی و حاڵت باش نیه تا کاتێک کە باشرت دەبیت لە 
ماڵەوە مبێنەوە.

هەندێک کاری   تر هەن کە هەموومان دەتوانین ئەنجامی بدەین بۆ ئەوەی بێوەی بین:

 هەموومان لەوانەیە جاروبار هەست بە بێحاڵی یان پەرێشانی بکەین.
  ئەگەر پێویستت بە یارمەتی یان پاڵپشتیه لە ڕێگەی ژمارە تەلەفۆنی 737 132 0800

 پەیوەندی بکە بە هێڵی یارمەتی CALL یان  بە کورتەنامە وشەی help بنێره بۆ 
ژمارەی 81066.

ڤاکسینی ئەنفڵۆنزا بکوته

چاالکی جەستەییت زیاتر بکە

خۆراکی تەندرووسترت بخۆ

کەمرت کهۆل بخۆوە

بۆ هەمیشە واز لە جگەرەکێشان بێنه

ئاگات له خۆشگوزەرانی و تەندروستیت بێت.
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چاودێری گەنجاو، کاتی گونجاو، شوێنی گونجاو

یارمەتیی NHS بده بۆ ئەوەی بتوانێت یارمەتیت بدات و خزمەتی گونجاو بۆ چاودێریکردنی تۆ 
هەڵبژێرێت.

زستانی ئەمساڵ هەرکات پێویستت بە یارمەتی بێت NHS ئامادەیە یارمەتیت بدات - لەوانەیە بێن 
سەردانت بکەن، تەلەفۆنت بۆ بکەن یان پەیوەندیی ڤیدیۆییت پێوە بکەن. 

ئەگەر چاوەڕێی چارەسەری، تکایه لە کاتی خۆیدا له چاوپێکەوتنەکاندا حازر ببە و واڵمی 
پەیوەندیه تەلەفۆنیه  کانی NHS سەبارەت به چاودێریکردنی تەندروستی بدەوە و بەم شێوە 

یارمەتیی NHS بدە. 

وێب  سایتی NHS 111 Wales دەتوانێت یارمەتیت بدات.

خزمەتەکانی نزیکی خۆت بدۆزەوە، بۆ منوونە دەرمانخانەی کۆمەڵگای ناوچەکەت، کە دەتوانێت 
بۆ دەرمانی نەخۆشیە باوەکان وەک قورگ  ئێشە، سەرماخواردن و ئەنفلۆنزا، پشت  ئێشە، سووریجە، 

و بەدهەرسی یارمەتیت بدات. 

نیشانەکانی نەخۆشیەکەت لە ئینتەرنێت چێک بکە. 

بەشی Health A-Z section به  کار بهێنه بۆ ئەوەی لە بارەی نەخۆشیە باوەکان 
ئامۆژگاری وەربگری.

بژی و باشرت ببە – ڕێنامیی وەربگرە سەبارەت بە تەندروست  مانەوە،  لەبارەی سەالمەتی 
دەروونی و وازهێنان لە جگەرە.  

هەندێک وێب سایتی بەسوود

  : NHS 111 Wales وێب سایتی 

111.wales.nhs.uk
 بۆ بەدەستهێنانی نوێرتین زانیاریەکانی کۆڤید سەردانی ئەم وێب سایته بکە: 

www.gov.wales/coronavirus

  هەرکات داوا بکەیت، دەکرێ ئەم نامیلکەیه بە فۆرماتی تر بۆ تۆ ئامادە بکرێت: ئیمەیل: 
customerhelp@gov.wales، تەلەفۆن: 0604400 0300 
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